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แผนผังการบริหารการจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานถนนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3.1   การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา 
 ในการดําเนินงานกอสรางถนน ทางเดิน และทางเทา ใหไดมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมที่ท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย รวมถึงสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น  
ใหมีศักยภาพเปนเมืองท่ีสมบูรณในอนาคต ในการกอสรางถนนจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมทางดาน
วิศวกรรม  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจการลงทุน และตองไมกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือเกิดผลกระทบ
นอยท่ีสุด 
 กระบวนการสําคัญประการหนึ่งของการกอสรางหรือบํารุงรักษาถนน คือ ตองมีการวางแผน 
และศึกษาความเหมาะสมในการกอสราง บํารุงรักษา เพื่อใหการกอสรางถนนสมประโยชน และคุมคา 
 ในการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทาใหเกิดความคุมคาสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น  จะตองผานกระบวนการประชาคม และตองเปนโครงการที่
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
เพื่อใหแผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะสั้น ระยะยาวไดอยางเปนระบบ แตหากแผนพัฒนาที่วางไว
มีความจําเปนจะตองปรับปรุงหรือทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็สามารถพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไดตามความเหมาะสม โดยผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาท่ีควรตรวจสอบโครงการดังกลาววาได
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนดหรือไม ตามแบบตรวจสอบ(Check list) ในภาคผนวก 

 ขอมูลสําคัญในการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสม 
 3.1.1 ขอมูลทางดานวิศวกรรมจราจร เปนขอมูลท่ีแสดงถึงความจําเปนในการกอสราง    
แนวสายทาง และใชในการประเมินปริมาณจราจรในอนาคต   ดังนี้ 
  • แบบกอสรางจริง คือ แบบแนวสายทางโครงการที่จะดําเนินการกอสรางโดย

ศึกษาเปรียบเทียบกับสายทางใกลเคียงเพื่อแสดงภาพรวมของโครงการและความ
เชื่อมตอของสายทาง 

  • การนับปริมาณจราจรของรถแตละประเภท เชน รถบรรทุก รถยนตนั่งสวนบุคคล  
รถจักรยานยนต  ฯลฯ โดยการนับปริมาณจราจรในรอบ 24 ช่ัวโมง เพื่อนํามา
วิเคราะหในการออกแบบกอสรางตอไป 

  • การบันทึกขอมูลรายละเอียดการสํารวจแนวสายทางเบื้องตน เพื่อใชเปนขอมูล  
มาประกอบการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม  
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  • การประสานรวมทั้งช้ีแจงทําความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางกอสราง เชน 
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน การจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา แสงสวาง  

  • การเจาะสํารวจสภาพดินเดิมตามแนวสายทางเพื่อหาคาคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร
ของดิน โดยเฉพาะคา CBR เพื่อนํามาออกแบบโครงสรางถนน สําหรับกรณี    
พื้นที่ดินออนจะตองทําการเจาะสํารวจหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินตาม
แนวสํารวจโดยทํา Vane Shear Test เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาเสถียรภาพของคันทาง 

  • การสํารวจและจัดทําแผนที่แหลงวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานงานทาง 
เพื่อใชเปนขอมูลในการประมาณราคาคากอสราง 

 3.1.2 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการพิจารณาขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมวา
กอใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด กลาวคือ มีประชาชนไดรับประโยชนแยกเปนจํานวนคน ครัวเรือน 
หมูบาน ทําใหเดินทางไดสะดวกรวดเร็วข้ึนหรือเสนทางนั้นเปนเสนทาง เพื่อใชในการขนสงผลิตผล
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือเปนเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะสงพอดีตอสภาพเศรษฐกิจของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 3.1.3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม เปนการพิจารณาสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตแนวถนนที่จะทําการ
กอสราง และบริเวณใกลเคียงถนน เชน ตนไม ท่ีพักอาศัย วัด โรงเรียน ซึ่งเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อ
พิจารณาวาหลังจากการกอสรางถนนแลว จะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมกับชุมชนใกลเคียแนวถนนนั้น
หรือไม 
 3.1.4 ขอมูลดานยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอการกําหนดแผนงานและ
โครงการ เพราะเปนเปาหมายวาทองถิ่นจะ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนหรือพัฒนาไปสู
ความเจริญ กาวหนาไปในทิศทางใด เชน กรณีกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวอาจตองพัฒนา
ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยวใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรพัฒนา 
 ในการศึกษาความเหมาะสมดานตางๆ ดังกลาวใหพิจารณากําหนดคะแนนตามสัดสวน         
แตละดาน แลวนําคาคะแนนที่ไดมาจัดเรียงลําดับตามความสําคัญโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ
จัดทําโครงการนั้นๆ ตอไป 
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3.2   การออกแบบถนน ทางเดินและทางเทา 
 การออกแบบถนนมีขอมูลประกอบการพิจารณาหลายประการ  เชน ปริมาณการจราจร 
ประเภทของผิวจราจร ความกวางของผิวจราจร ความกวางของไหลทางซึ่งจะสอดคลองกับความกวาง
ของทางเดินและทางเทา ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุก ความลาดชัน ความสูงของยานพาหนะที่
จะเปนขอจํากัดความสูงของสิ่งกอสรางเหนือผิวจราจรของถนน 
 ดังนั้น ในการออกแบบจําเปนตองเก็บขอมูลดานปริมาณการจราจร ซึ่งเปนหลักการเบื้องตน
ในการออกแบบ ขนาดชองจราจร จํานวนชองจราจร และดานกายภาพของถนน แตการเก็บขอมูลปริมาณ
จราจรตามหลักวิศวกรรมนั้นเปนการยุงยาก และอาจเกิดปญหาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึง
กําหนดหลักเกณฑท่ัวไปการออกแบบถนน ทางเดินและทางเทาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

3.3   หลักเกณฑท่ัวไปในการออกแบบถนน 
 3.3.1 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางโคงของถนนที่มีรัศมีโคงแคบซึ่งเปนลักษณะโคง
อันตราย 
 3.3.2 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางตรงที่ยาวๆ แลวตามดวยการออกแบบทางโคงท่ีแคบ 
 3.3.3 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบถนนที่มีความชันแลวมีทางโคง 
 3.3.4 การออกแบบทางโคงควรมีการยกขอบถนน (Superelevation) เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยกับผูขับขี่ 
 3.3.5 การกอสรางสิ่งท่ีอยูเหนือผิวจราจรของถนนควรมีการจํากัดความสูงข้ันต่ําเทากับ         
5.00 เมตร เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับยานพาหนะที่มีความสูง 
 3.3.6 ควรมีการควบคุมการเขา – ออก ถนนที่จะเชื่อมกับถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.3.7 ถนนในเขตเมืองอาจลดแนวเขตทาง แตตองกวางพอใหยานพาหนะเคลื่อนที่ผานได
ตามการออกแบบทิศทางการจราจร (ทิศทางเดียว หรือ สองทิศทาง)  
 3.3.8 ในกรณีจําเปน อาจพิจารณาจัดทําผิวจราจรแคบกวาท่ีกําหนด บนคันทางที่ขนาดความ
กวางตางๆ ได แตตองใหยานพาหนะวิ่งสวนกันไดในลักษณะการจราจรสองทิศทาง เชน จัดทําผิวจราจร
กวาง 5 เมตร บนคันทางกวาง 9 เมตร (มาตรฐานความกวางผิวจราจร คือ 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.50 เมตร) 
 3.3.9  การออกแบบปายจราจร สิ่งควบคุมการจราจร สิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจร 
ใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.3.10 การออกแบบไฟฟาแสงสวางใหเปนไปตามมาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 
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3.4   มาตรฐานการออกแบบถนนเขตเมือง  
 ถนนเขตเมือง หรือนอกเขตเมืองท่ีไดเปดใชงานไปแลวแตภายหลังความเจริญในเขตเมือง
ขยายตัว มีประชาชนพักอาศัยหนาแนนขึ้นกลายเปนเขตเมือง ทําใหเกิดปญหาดานการจราจรตามมา เชน 
ปญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มข้ึน การจอดรถริมถนนมากขึ้น การสัญจรจากผูคนสองขางทาง การเชื่อม
ทางเขา – ออกกับถนนเพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการออกแบบถนนเพื่อเตรียมการขยายถนนในอนาคตโดยใน
แนวเขตทางกําหนดใหมีสิ่งปลูกสรางนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย รวมท้ังตองจัดใหมีทางระบายน้ําดวย เพื่อ
ปองกันน้ําทวมขัง ซึ่งเปนปญหาที่กอใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางถนน ดังนั้น มาตรฐานการ
ออกแบบถนนเขตเมือง มีดังนี้ 
 1. มีการควบคุมการเชื่อมทางเขา - ออกกับถนนเขตเมือง 
 2. ถนนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 21 ตัน 
 3. ติดตั้งระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณดานความปลอดภัยตอผูใชถนน 
 4. ออกแบบและจัดทําทางระบายน้ําสองขางถนน 
 5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อมหรือตัดกันของถนนใหขอบผิวจราจรดานในมี

รัศมีความโคงไมนอยกวา 5.00 เมตร 
 6. ชองลอดของถนน ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา 5.00 เมตร 
 7. ความกวางผิวจราจรของสะพานไมนอยกวาความกวางของผิวจราจรที่ออกแบบ โดย

จะตองมีไหลทางหรือ ทางเดินและทางเทาประกอบดวย 
 8. การยกระดับของถนนบนทางโคง (Super Elevation) ไมเกิน 0.10 เมตร / เมตร 
 9. กรณีถนนที่มีการตัดกัน หากมีความจําเปนตองกอสรางทางตางระดับ ตองศึกษาถึง

ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อหา
ความเหมาะสมของโครงการกอนการกอสราง 

 10. การออกแบบดานวิศวกรรมการทาง โดยตองคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศและความลาด
ชันของถนน ดังนี้ 

ลักษณะภูมิประเทศ ทางราบ ทางเนิน ทางเขา 
รอยละของความลาดชันสูงสุดท่ียอมให  4 6 8 

 11. การออกแบบถนนในเขตเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงไดเปน 4 ช้ันทาง 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1   การออกแบบถนนในเขตเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ชั้นทางถนนเขตเมือง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 

ประเภทผิวจราจร 
แอสฟลตคอนกรีต 
หรือ คอนกรีต       
เสริมเหล็ก 

แอสฟลตคอนกรีต 
หรือ คอนกรีต    
เสริมเหล็ก 

ลูกรัง หรือวัสดุอื่น 
ที่ดีกวา 

ลูกรัง หรือวัสดุอื่น   
ที่ดีกวา 

เขตทางหลวง  
(Right of Way) 

30.00 20.00 15.00 8.00 

(ไมนอยกวา) เมตร     

ชองจราจร 6 4 - - 
(ไมนอยกวา)  ชอง     
ความกวางชองจราจร 3.00 3.00 - - 
(ไมนอยกวา) เมตร     
ความกวางผิวจราจร 18.00 12.00 6.00 5.00 
(ไมนอยกวา) เมตร     
ความกวางทางเทา       
หรือไหลทาง 

3.00* 2.00* 1.50* 1.50* 

(ไมนอยกวา) เมตร     

หมายเหตุ   * สามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แตไมนอยกวา 1.50 เมตร หรือเปนไปตาม
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

3.5   มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง 
 มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง มีดังนี้ 

1. มีการควบคุมการเชื่อมทางเขา - ออกกับถนนนอกเขตเมือง 
3. ถนนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 21 ตัน 
4. ติดตั้งระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณดานความปลอดภัยตอผูใชถนน 
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5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อม หรือตัดกันของถนนใหขอบผิวจราจรดานในมี
รัศมีความโคงไมนอยกวา 5.00 เมตร 

6. ชองลอดของถนน ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา 5.00 เมตร 
7. ความกวางผิวจราจรของสะพานไมนอยกวาความกวางของผิวจราจรที่ออกแบบ โดย

จะตองมีไหลทาง หรือ ทางเดินและทางเทาประกอบดวย 
8. การยกระดับของถนนบนทางโคง (Super Elevation) ไมเกิน 0.10 เมตร / เมตร 
9. ในถนนที่มีการตัดกันหากมีความจําเปนตองมีการกอสรางทางตางระดับ จะตองศึกษาถึง

ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อหา
ความเหมาะสมของโครงการกอนการกอสราง 

10. การออกแบบถนนนอกเมือง  สามารถแบงการออกแบบไดเปน  4 ช้ันทาง  โดยมี
องคประกอบการออกแบบดานวิศวกรรมการทางดังแสดงในตารางที่ 3-2, 

11. ควรมีการออกแบบทางระบายน้ําสองขางถนนไวลวงหนาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการกอสราง หรือกอสรางทางระบายน้ําภายหลังท่ีถนนสองขางทางเปลี่ยนสภาพเปน
แหลงชุมชน  

ตารางที่ 3-2 องคประกอบการออกแบบดานวิศวกรรมการทางสําหรับถนนนอกเขตเมือง 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ ประเภท 
ถนนนอกเมือง ความเร็วที่ใชในการออกแบบ (กม. / ชม.) ความลาดชันสูงสุดที่ยอมให  (เปอรเซ็นต) 
นอกเขตเมือง ทางราบ ทางเนิน ทางเขา ทางราบ ทางเนิน ทางเขา 

ช้ันที่ 1 90 80 70 4 6 8 
ช้ันที่ 2 90 80 70 4 6 8 
ช้ันที่ 3 70 55 40 4 8 12 
ช้ันที่ 4 60 50 30 4 8 12 

หมายเหตุ :  ในชวงท่ีผานเขตเมืองความเร็วท่ีใชในการออกแบบไมนอยกวา 60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง แต
อาจลดลงไดในกรณีจําเปนเนื่องจากปญหาแนวเขตทาง ท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
การออกแบบ 
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ตารางที่ 3-3  การออกแบบถนนนอกเมอืงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สามารถแบงการออกแบบไดเปน 4   ชั้นทาง 

ชั้นทางถนนนอกเขตเมือง ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 
ประเภทผิวจราจร แอสฟลตคอนกรีต หรือ

คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
เทียบเทา 

แอสฟลตคอนกรีต หรือ 
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ

เทียบเทา 

ลาดยาง หรือ 
คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

ลูกรัง หรือวัสดุอื่น
ที่ดีกวา 

เขตทางหลวง (Right of  Way) 20.00 20.00 15.00 15.00 
(ไมนอยกวา) เมตร     

ชองจราจร 4 - - - 
(ไมนอยกวา)  ชอง     
ความกวางชองจราจร 3.25 - - - 

(ไมนอยกวา) เมตร     
ความกวางผิวจราจร 13.00 7.00 6.00 8.00  หรือ 6.00 
(ไมนอยกวา) เมตร    (ลูกรัง หรือ  

วัสดุอื่นที่ดีกวา) 
ความกวางทางเทาหรือไหลทาง 1.50 1.50 1.50* 1.50* 

(ไมนอยกวา) เมตร     
หมายเหตุ *หากมีปญหาดานพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

และใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน 

3.6   ขั้นตอนการออกแบบ 

 3.6.1 การออกแบบถนนใหออกแบบตามประเภทมาตรฐานถนน 4 ช้ันทางดังกลาว แตในการ
ปฏิบัติในพื้นที่จริง อาจมีขอจํากัดบางประการ จึงมีขอแนะนําดังนี้ 

 กรณีมีปญหาแนวเขตทางใหลดความกวางของไหลทาง ตามความเหมาะสมตาม
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (0.90 เมตร) 
หากมีความกวางต่ํากวาท่ีกําหนดใหพิจารณาเปลี่ยนแนวเสนทางใหม ยกเวนกรณี
จําเปน 

 กรณีลักษณะโครงการเปนถนนในหมูบาน  เชน โครงการถนนคอนกรีตใน
หมูบาน ใหออกแบบเปนผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร เปนอยางนอย 
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 3.6.2 ผิวจราจรและไหลทาง ตองเปนผิวเรียบหรือผิวถาวร เชน ผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดผิวจราจรเลือกใชใหเหมาะสมกับปริมาณจราจร เวนแตถนนที่ตองดําเนินการกอสราง
แบบเปนขั้นตอน (Stage Construction) เนื่องจากอาจมีปญหาอยูในพื้นดินออน หรือกรณีงบประมาณ
จํากัด แตตองการยืดระยะทางกอสรางใหไดตามเปาหมาย อาจกอสรางผิวทางและไหลทางเปนชนิดผิว   
ไมถาวร เชน ผิวลูกรังบางสวนหรือท้ังหมดได แตตองมีผิวทางชนิดถาวรเริ่มจากจุดเริ่มตนโครงการไปหา
จุดสิ้นสุดโครงการ 
 ท้ังนี้ ไดเปรียบเทียบขอดี – ขอเสียผิวทางถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางดัง
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก หนา 19-21 
 3.6.3 การออกแบบดานเรขาคณิต โครงสรางทาง และองคประกอบอื่นๆ (ถามี) ใหเปนไป
ตามมาตรฐานการออกแบบวิศกรรมการทาง  
 3.6.4 การออกแบบโครงสรางถนน ใหคํานึงถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ความ
แข็งแรงของพื้นดินเดิม และวัสดุกอสรางที่มีอยูในทองถิ่น 
 3.6.5 การออกแบบบางพื้นที่ อาจจะตองออกแบบโครงสรางทางเปนกรณีพิเศษ เชน การปองกัน
การเลื่อนไหลของคันทางบนดินออนหรือถนนเลียบติดคลอง, แมน้ํา, หรือการปองกันการกัดเซาะคันทาง 
 3.6.6 การออกแบบถนนเพื่อการทองเที่ยวตองมีองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน ศาลา จุดชมวิว 
ท่ีจอดรถ ภูมิทัศนสองขางถนน ปายแนะนําตางๆ  
 3.6.7 การออกแบบรายละเอียดสะพานใหเปนไปตามแบบมาตรฐานสะพานและเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของสวนราชการที่ดูแลลําน้ํานั้นๆ 
 3.6.8 รวบรวมขอมูลดานอุทกวิทยาและชลศาสตร เพื่อนําไปใชในการออกแบบขนาดของ
อาคารระบายน้ําตางๆ ท่ีจําเปน ท้ังนี้การออกแบบอาคารดังกลาว จะตองพิจารณาสภาพภูมิประเทศที่
แทจริงในบริเวณกอสราง โดยจะตองออกแบบใหระดับของถนน พนจากระดับน้ําทวม ตลอดจนให
อาคารระบายน้ําและทอลอดตางๆ มีขนาดใหญเพียงพอที่จะระบายน้ําไมใหเกิดการกัดเซาะแกโครงสราง
ถนนได 
 3.6.9 การออกแบบความกวางผิวจราจรสะพาน โดยปกติควรออกแบบความกวางไมนอยกวา
ความกวางถนนรวมทางเดินและทางเทา เชน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร 
ผิวจราจรสะพานจะตองกวางไมนอยกวา 9.00 เมตร 
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3.7   ขั้นตอนการจัดทําแบบแปลนถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การจัดทําแบบแปลนเปนข้ันตอนดําเนินการหลังจากมีการสํารวจเก็บขอมูลในสนามแลว โดย
นําขอมูลมากําหนดรายละเอียดแบบแปลน ซึ่งประกอบดวย 
 
 3.7.1 แผนที่สังเขปของโครงการกอสรางนั้นๆ 

 แสดงแผนที่เสนทาง สารบัญระวางแผนที่ และแสดงทิศใหชัดเจนในแบบแปลน 
 3.7.2 สารบัญแบบและรายการประกอบแบบกอสราง 

 แสดงสารบัญและรายการประกอบแบบกอสราง 
 แสดงรายการประกอบแบบกอสราง 

 3.7.3 รูปตัดโครงสรางถนน 
 แสดงรูปตัดโครงสรางถนน และรูปตัดการกอสรางลาดคันทางบนถนนเดิม (กรณี

กอสรางบนถนนเดิม) 
 รายการประกอบแบบ และ ตารางแสดงคาลาดตัดคันทาง (Back Slope) และลาด

ถมคันทาง (Side Slope) 
 3.7.4 ผังบริเวณและแปลน  สะพานหรือทอระบายน้ําขางทาง (ถามี) 

 แสดงเสนระดับช้ันความสูง (Contour Line) ในบริเวณที่จะทําการกอสราง
สะพานพรอมท้ังแสดงตําแหนงสิ่งปลูกสราง เสาไฟฟา โครงสรางถาวรตางๆ 
และแนวเขตที่ดินของเอกชนหรือสวนราชการอื่นๆ ตามความจําเปน โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมบริเวณขึ้นไปทางตนน้ํา และลงไปดานทายน้ําตามความ
เหมาะสมทางวิศวกรรม นอกจากนี้จะตองแสดงแนวถนนเชิงลาดคอสะพานทั้ง
หัวและทายสะพาน แสดงทิศทางการไหลของกระแสน้ํา แสดงตําแหนงหมุดของ
จุดตั้งกลอง (POT.) ดานหัวและดานทายสะพาน พรอมเขียนกํากับคาสถานีวัด 
(Station) แสดงหมุดอางอิง (RP.) ฝงละ 3 จุด เปนอยางนอย และแสดงตําแหนง
หมุดหลักฐานทางระดับ (BM.)  พรอมคาระดับใหชัดเจน 

 3.7.5 รูปตัดตามยาวและตามขวาง  สะพานหรือทอระบายน้ําขางทาง  (ถามี) 
 แสดงรูปตัดลําน้ํา  และคาระดับของพื้นดินตามแนวศูนยกลางถนน หรือแนวขาม

โดยใหมาตราสวนในแนวราบ  และแนวตั้งเปนคาเดียวกัน แสดงคาระดับน้ํา
สูงสุดและต่ําสุด พรอมคาระดับของสะพาน  และในกรณีท่ีสะพานเดิมเปน
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สะพาน  คสล.  ใหแสดงตําแหนงตอมอของสะพานเดิม พรอมคาสถานีรังวัด 
(Station) กํากับไวในแบบแปลนดวย และหากไมไดออกแบบกอสรางพรอมถนน
จะตองแสดงคาระดับของพื้นดินชวงท่ีติดกับลําน้ํา ความยาวตามแนวศูนยกลาง
ถนนทั้งสองฝงระบุชนิดผิวจราจรพรอมคาระดับ ในกรณีท่ีมีโคงดิ่งในชวงที่ติดกับ
สะพานตองกํากับคาความลาดชันใหชัดเจน 

 3.7.6 แนวทางการเชื่อมตอถนนหรือสะพาน (ถามี) 
 แสดงแบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของการเชื่อมตอของถนน 

หรือสะพาน ใหเห็นรายละเอียดการเชื่อมตอท้ังสองดาน 
 3.7.7  แบบแปลนแนวทางและรูปตัดตามยาว (Plan and Profile)  

 แสดงรายละเอียดการออกแบบทางเรขาคณิต รูปราง ทิศทางของเสนทาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
• แนวเสนทางและรายละเอียดภูมิประเทศ รวมถึงหมุดหลักฐานอางอิงตางๆ   
• รูปตัดตามแนวยาว 
• รายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ระดับดินเดิม ระดับถนนเดิม ระดับผิวจราจร

ท่ีจะทําการกอสราง  รายละเอียดโคงราบ โคงดิ่ง ระดับน้ําสูงสุด ตําแหนง
โครงสรางระบายน้ํา  ตําแหนงปายจราจร   

 3.7.8 รูปตัดตามขวาง (Cross Section) 
 แสดงรายละเอียดดังนี้ 
• รูปตัดโครงสรางถนน โดยท่ัวไปเขียนทุกๆ ระยะ 25.00 เมตร หากสภาพ     

ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมาก จะเขียนทุกๆ ระยะ 12.50 เมตร หรือนอยกวา
ตามความเหมาะสม 

• ระดับดินเดิม  และระดับผิวจราจรตามแนวศูนยกลางถนน 
 3.7.9 รายละเอียดอื่นๆ (ถามี) 

หมายเหตุ การศึกษาออกแบบทางระบายน้ําและทอกลม สามารถศึกษาไดจากมาตรฐานทาง
ระบายน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสําหรับกรณีทอเหลี่ยมสามารถศึกษาได
จากคูมืองานกอสรางกรมทางหลวงชนบท 
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 ในการออกถนนแบบนอกจากจะตองออกแบบใหถูกตองตามหลักดานวิศวกรรมการทางแลว 
ยังจะตองคํานึงถึงดานความปลอดภัยผูใชถนนดวย เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุใหนอยท่ีสุด เชน การติดตั้งกําแพงกันชน (Concrete Barrier) การติดตั้งราวกันชน (Steel Barrier) การ
ติดตั้งปายเตือนปายหาม หรือสิ่งท่ีเปนการปองกันอันตรายแกผูใชถนน หรือผูท่ีอยูขางทาง 

3.8   การประมาณราคาคากอสราง บูรณะ ขยาย และบํารุงรักษา 
 ภายหลังจากการเก็บขอมูล  สํารวจและออกแบบ จนไดขอสรุปการกอสรางถนนหรือการบูรณะ
เสร็จเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไป คือ การประมาณราคาคากอสรางเพื่อจัดเตรียมงบประมาณการกอสราง
ซึ่งในการประมาณราคานั้น เพื่อเปนการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหใชคา Factor F คํานวณราคากลางในงานกอสรางของทางราชการ 3 ประเภท คือ 
งานอาคาร งานทางและงานชลประทาน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศเปลี่ยนแปลงคา Factor F เปน
คราวๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูประมาณการตองติดตามการเปลี่ยนแปลง 
และใชคา Factor F ใหถูกตองดวยการประมาณการคากอสรางสามารถแบงออกได 2 แบบคือ 
 3.8.1 แบบรวมยอด (Lump Sum Bid)  
  การประมาณราคาแบบรวมยอดสวนมากมักใชกับประเภทงานสรางอาคาร  โดยคิด
ราคารวมยอดทั้งคาแรงงานและคาวัสดุท่ีใชจนกระทั่งงานแลวเสร็จ  ซึ่งราคารวมยอดนี้  ผูรับเหมาไดคิด
รวมคาวัสดุและคาแรงงานไวแลว ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถเปรียบเทียบราคารวมที่ผู
เสนอราคาแตละรายเสนอ และพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคารวมต่ําสุด 
 3.8.2 แบบราคาตอหนวย (Unit Price Bid) 
  การประมาณราคาตอหนวยสวนมากใชกับงานที่ไมทราบปริมาณจํานวนที่แนนอน เชน 
งานถนนขนาดใหญ  เขื่อน  สนามบิน งานฐานรากอาคาร เพราะมีลักษณะงาน แยกออกจากกันอยางเห็นไดชัด  
คือ งานขุดดิน งานเทคอนกรีต  และงานกลบดินฐานราก ซึ่งการจายเงินใหกับผูรับจางจะจายตามหนวย
จํานวนหรือตามปริมาตรที่ทําไดจริง การกําหนดแบบราคาตอหนวยผูเสนอราคาจะแสดงรายการของ
ปริมาตรงานแตละอยางแตละชนิด และคูณดวยราคาตอ 1 หนวย ของงานประเภทนั้นๆ ผลคูณท่ีไดรับจึง
เปนราคาปริมาตรงานแตละรายการ เมื่อรวมยอดของทุกรายการแลวจะเปนราคารวม ของงานทั้งหมด   
ซึ่งผูวาจาง จะพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคารวมต่ําสุด 
  การทําสัญญางานกอสรางสวนมากมักใชการประมาณราคากอสรางทั้งสองแบบ  
กลาวคือ  ถาเปนงานกอสรางที่สามารถกระทําไดโดยสะดวก ไมมีขอยุงยากหรือเปนงานซับซอนมากนัก 
จะใชสัญญาแบบรวมยอด แตถาเปนงานกอสรางถนน  ซึ่งมีการขุดดิน  การถมดิน  หรือการทําไหลถนน จะ
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ใชสัญญาแบบราคาตอหนวย เพราะจะทราบยอด ของแตละรายการวามีปริมาตรเทาใด และผูเสนอราคา
คิดราคาสมเหตุผล สอดคลองกับราคากลางหรือไม 

 3.8.3 สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
  สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คือ สัญญาที่มีคางานตามสัญญาสามารถปรับเพิ่มข้ึน
หรือลดลงไดตามสูตรการคํานวณบนพื้นฐานของดัชนีราคาวัสดุกอสราง หากดัชนีราคาวัสดุกอสรางมี
การเปลี่ยนแปลงระหวางการกอสราง ณ เดือนสงมอบงานเปรียบเทียบกับเดือนเปดซองประกวดราคา      
มีคาเปลี่ยนแปลง ทําใหคา K ท่ีคํานวณตามสูตรมีคาสูงกวา รอยละ 4 ผูรับจางจะไดรับเงินชดเชยจาก   
ผูวาจาง แตถาคา K มีคาต่ํากวารอยละ 4 ผูรับจางจะถูกเรียกเงินคืน รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก “คูมือ
การตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)”   สํานักงบประมาณ 
  การประมาณราคาคากอสรางงานถนนนั้น  ผูประมาณราคาจะตองถอดแบบจากรายการ
รูปแบบแปลนที่ออกแบบไว ตามจํานวนวัสดุแตละประเภทเปนจํานวน / หนวย เทาใด และตรวจสอบ
ราคากลาง (ตอหนวย) จากหนวยราชการหรือราคา ณ พื้นที่ท่ีจะทําการกอสราง เพื่อคํานวณเปนราคารวม   
แตละประเภท ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมมีราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณการกอสรางของพาณิชยจังหวัดและ
สํานักงบประมาณ ใหใชราคาตามที่คณะกรรมการระดับอําเภอกําหนด โดยองคการบริหารสวนตําบลถือ
ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0318/ ว 2252 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545  สําหรับ
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด ไมมีหนังสือสั่งการกําหนดแนวทางไวเปนการเฉพาะ จึงอาจ
พิจารณาถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวโดยอนุโลม 

3.9   การควบคุมงาน 
 ผูควบคุมงานกอสรางตองมีความรูความชํานาญในการกอสรางถนน และเปนผูท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อใหการควบคุมงานเปนไปอยางถูกตองตามสัญญาและตามมาตรฐานกําหนด หากผูควบคุมงาน
ประพฤติมิชอบ ไมเครงครัดในหนาท่ี  ปลอยปละละเลย หรือรวมมือกับผูรับ ลดขนาด ปริมาณ หรือ
คุณภาพของวัสดุกอสราง สงผลใหถนนไมมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน เปนเหตุใหผูใชถนน
ไดรับความเดือดรอน และราชการเสียหาย  
   การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ  จะเปนเครื่องมือชวยใหชางผูควบคุมงานทราบบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบ และขอสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกอสรางไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
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 ขั้นตอนการดําเนินการของชางผูควบคุมงาน  มีดังนี้ 
 1. การเตรียมตัวของชางควบคุมงาน 

1.1 เตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมที่จะทํางานภาคสนาม หากมีโรคประจําตัว เชน 
โรคภูมิแพ ควรเตรียมยาปองกัน และรักษาโรคใหพรอม เปนตน 

1.2 เตรียมสภาพจิตใจใหมีความหนักแนน ไมออนไหวงาย พรอมท่ีจะแกปญหา 
อุปสรรคและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถประสานงานกับผู ท่ีเกี่ยวของ เชน 
คณะกรรมการตรวจการจาง ผูรับจางและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี 

1.3 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ และยึดจรรยาบรรณที่หนวยงานกําหนด 
1.4 ใฝหาความรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  

 2. การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ 
  2.1 จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดขอกําหนดการกอสราง สัญญาจาง ประกาศ

ประกวดราคา (ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา) และเอกสารแนบทายสัญญา
อื่นๆ เชน แบบมาตรฐานตางๆ เปนตน 

  2.2 จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน แบบรายงานประจําวัน แบบรายงาน 
ประจําสัปดาห แบบรายงานประจําเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง  
แบบทดสอบความแนนในสนาม (Field Density Test) แบบการคํานวณคาระดับ 
แบบการคํานวณปริมาณงานดิน แบบการสงงาน เปนตน 

  2.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการควบคุมงาน ไดแก เครื่องมือชุด
สํารวจ เพื่อตรวจสอบแนวและระดับ เปนตน 

 3. ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบทายสัญญา  หากมีขอความใด
ขัดแยงหรือคลาดเคลื่อนไมครบถวนใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
 4. ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่กอสรางจริง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ 
หรือปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน เสาไฟฟา ทอประปา อยูในบริเวณพื้นที่การกอสราง
หรือไม 
 5. ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผูรับจาง  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง 
 6. จัดทําแผนผังการควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  6.1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุช่ือตําแหนง)   
  6.2 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ 
  6.3 แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว  
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  6.4 แผนปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลความกาวหนาของการกอสราง  
  6.6 สําเนาคําสั่งและหนังสือสั่งการที่สําคัญ  
 7. ควบคุมใหผูรับจางติดตั้งปายระบุรายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ณ บริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทั่วไปทราบรายละเอียดตัวอยาง
ตามภาคผนวก  หนา 9 
 8. ระหวางการกอสราง ควรใหผูรับจางจัดทําและติดตั้งปายเตือนระบุเขตพื้นที่กอสราง  
เพื่อความปลอดภัยแกผูใชยวดยาน  คนเดินเทา และผูท่ีปฏิบัติงานในภาคสนาม 
 9. ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามขั้นตอนที่มาตรฐานกําหนด เพื่อนําไปทดสอบ
ในหองทดสอบ ในระหวางการกอสรางหากมีขอสงสัยวาวัสดุท่ีนํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุท่ีเคย
นําสงหองทดสอบใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม หรือพบวาคุณภาพวัสดุไมไดมาตรฐาน
ใหสั่งระงับการนําวัสดุนั้นไปใชในการกอสราง 
  ท้ังนี้งานวัสดุช้ันโครงสรางทาง  ควรทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 1-3 กิโลเมตร ของวัสดุท่ี
นํามากองไวบริเวณที่กอสราง สําหรับงานเหล็กทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ 100 เสนตอหนึ่งตัวอยางทุก
ขนาดและชนิดของเหล็กเสน 
 10. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เรื่องหนาท่ีของชางควบคุมงานอยางเครงครัดดังนี้ 
  10.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ท่ีกําหนดไวในสัญญา 
   10.1.1 ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยใหเปนไปตามแบบรูปรายการและขอ

กําหนดตางๆ  
   10.1.2 สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและ

ตามหลักวิชาการเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด 
(หากไมเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนดตองรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางพิจารณาทันที) 

   10.1.3 ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามใหสั่งหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ และรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
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  10.2 หากผูรับจางกอสรางลาชากวาแผนงาน ใหทําหนังสือแจงเตือนผูรับจางใหเรงรัด 
ดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน และรายงานใหกรรมการตรวจการจาง 
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

  10.3 สั่งพักงาน 
   10.3.1 ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการขอกําหนดขัดแยงกัน 
   10.3.2 หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการ

รายละเอียดขอกําหนดแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง 
   10.3.3 หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ดี 
   10.3.4 หรือไมปลอดภัย 
   10.3.5 เมื่อสั่งพักงานแลว ตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
  10.4 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ัง

ผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ 
ทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด 
โดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของ ผูมี
หนาท่ีท่ีเกี่ยวของตอไป 

  10.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา ใหคณะกรรมการตรวจ 
การจางทราบภายใน 3 วันทําการ ดังนี้ ในวันกําหนดลงมือทํางานของ ผูรับจางตาม
สัญญา และในวันสงมอบงานแตละงวด 

 11. เปนผูรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนพัสดุ 

 ขอเสนอแนะสําหรับชางผูควบคุมงาน 
1. เมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการงานกอสราง  อยาเก็บปญหานั้นไวโดยลําพัง ให

รีบทํารายงานปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจางและผูบริหารทองถิ่นเพื่อทราบและ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตั้งแตเริ่มตนไดอยางทันทวงที 

2. การสั่งหยุดงานตองสั่งเปนลายลักษณอักษรอยางมีเหตุผล และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทันที 

3. เปนผูตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหวางระยะเวลาประกันสัญญา  หาก
พบวามีสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายใหรีบรายงานผูบริหารทองถิ่น เพื่อจะไดแจงใหผูรับจางซอมแซม
แกไขโดยเร็ว 
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3.10   การตรวจรับ/ ตรวจการจางงานกอสราง 
 โดยทั่วไปสัญญาการกอสรางจะแบงงานออกเปนงวดๆ โดยกําหนดรายละเอียดของงานพรอม
กับเงื่อนไขของการจายเงิน แตการตรวจรับหรือตรวจการจางงานแตละงวด  คณะกรรมการตรวจการจาง
สวนมากจะใชวิธีซักถามรายละเอียดกับผูควบคุมงาน โดยไมไดศึกษารายละเอียดของงวดงานตามสัญญากอน  
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดความไมรอบคอบ  และงานกอสรางถนน  ทางเดินและทางเทาไมได
มาตรฐาน 
 ดังนั้น เพื่อใหการตรวจรับหรือการตรวจการจางงานเปนไปอยางถูกตอง  คณะกรรมการตรวจ
การจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ  มีหนาท่ีโดยสรุปดังนี้ 
 3.10.1 ตรวจสอบรายงานประจําสัปดาหเปรียบเทียบกับแบบรูป รายการกอสรางและ
ขอกําหนดในสัญญา 
 3.10.2 รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของชางผูควบคุมงาน 
 3.10.3 หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหออกตรวจงาน หากเห็นวาไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือ
มาตรฐานงานใหพิจารณาแกไข เพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมรวมของคณะกรรมการตรวจ      
การจาง ผูรับจาง ชางผูควบคุมงาน และเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป 
 3.10.4 ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูรับจางขอสงมอบ
งานใหแตละงวด หากไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผลประกอบเรื่อง และใหทําการตรวจการจาง
โดยเร็วตอไป 
 3.10.5 เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหลงนามในใบตรวจการจาง แตหากพบวาผลงาน    
ไมเปนไปตามสัญญา ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นและผูรับจางทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป 
 3.10.6 หากกรรมการตรวจการจางบางรายไมตรวจรับงาน จะตองทําความเห็นแยงไวเปน
หลักฐาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตอไป  

 รายละเอียดประกอบการตรวจการจางงานกอสราง แสดงในแบบฟอรมภาคผนวก หนาท่ี 10 - 14 

3.11   การกําหนดบุคลากร 
 เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรกําหนดบุคลากร ให
เหมาะสมกับงานในแตละขั้นตอน ดังนี้ 
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ตารางแสดงการจัดบุคลากร 
สําหรับงานกอสราง และบํารุงรักษาถนน 

ประเภทถนน การออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน การตรวจรับงาน การบํารุงรักษา 

ลูกรัง วิศวกรโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา วิศวกรโยธา นายชางโยธา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา วิศวกรโยธา นายชางโยธา 

แอสฟลตคอนกรีต วิศวกรโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา วิศวกรโยธา นายชางโยธา 

เคปซีล วิศวกรโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา วิศวกรโยธา นายชางโยธา 

เซอรเฟซทรีตเมนต วิศวกรโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา วิศวกรโยธา นายชางโยธา 

อื่นๆ วิศวกรโยธา นายชางโยธา นายชางโยธา วิศวกรโยธา นายชางโยธา 
 


